
Wil je meedoen? De spelregels 
 

 

Je kunt alleen, met zijn tweeën of als groep1 meedoen. 
 

Je kunt meedoen wanneer je in Helmond woont en je bent geboren in het jaar 2002 tot en met 2013. 

Er zijn twee categorieën: basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Leerlingen die in schooljaar 2019-

2020 op de basisschool zitten, vallen tijdens editie 2020 in de categorie basisonderwijs. Alle 

leerlingen die in schooljaar 2019-2020 op het voortgezet onderwijs zitten, vallen in de categorie 

voortgezet onderwijs. 

 
Je inzending kan op allerlei vlakken zijn: dans, muziek, poëzie, een verhaal, DJ, beeldende kunst, het 

maken van een videogame, mode, evenementen, film, foto, ontwerpen, theater…en nog veel meer!  

 

Je mag zelf bepalen hoe lang je inzending duurt (bijvoorbeeld bij een dans of videofilm) en hoe groot 

je inzending is (bijvoorbeeld bij een schilderij of beeld). Meedoen doe je door een foto of video van 

jouw inzending op Facebook of Instagram te zetten, met de tags #JVCP of #JVCultuurprijs. Heb je 

geen social media, stuur jouw beeldmateriaal dan op naar info@cultuur-contact.nl.  

 

 Je mag met meer dan één kunstwerk meedoen. Je deelt eigenlijk een soort portfolio van jouw werk. 

Zorg er met de tags voor dat wij ze kunnen vinden op social media. Wil je meedoen met twee totaal 

verschillende inzendingen, bijvoorbeeld een schilderij en een dans? Dan wordt dit gezien als twee 

losse inzendingen.  

 

Wanneer je een kunstwerk of performance hebt ingezonden maak je kans om genomineerd te 

worden. De genomineerden worden op 11 september 2020 bekend gemaakt via Facebook en 

Instagram. 

 

Op 26 september 2020 reiken we de juryprijs en de publieksprijs2 uit tijdens het Urban Matterz 

Festival. 

                                                           
1 Wanneer je als groep een inzending doet dan woont minimaal 75% van je groep in Helmond en is minimaal 80% van je 
groep geboren in het jaar 2002 t/m 2013. Een organisatie of vereniging (bijvoorbeeld een dansschool of een harmonie) kan 
geen inzending doen. Een groepje binnen deze organisaties (bijvoorbeeld een groepje leerlingen, een schoolband of een 
dansgroep) kan wel een inzending doen.  
2 De publieksprijs bestaan uit 50% internetstemmen en 50% publieksstemmen tijdens de uitreiking. Jouw fans kunnen in 

september (houd voor exacte data onze facebookpagina in de gaten) via internet hun stem uitbrengen. Tijdens de uitreiking 

stemt het publiek op hun favoriete genomineerde. 
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